
 
 
 

quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà           01_ 
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Entre els recursos disponibles a Internet es pot trobar nombrosa informació relativa als 
serveis i equipaments en poblacions urbanes en els països en desenvolupament. 
 

Organitzacions internacionals 
Un punt de partida ha de ser, sense cap dubte, el lloc web del Programa de les Nacions 
Unides per als Assentaments Humans (UN-HABITAT): http://www.unhabitat.org. En la línia 
de totes les web dependents de l'ONU, ofereix informació sobre les accions, èxits i objectius 
relacionats amb la consecució d'un allotjament adequat per a tots els habitants del planeta. 
En particular, a partir d'ella, es pot accedir a l'agenda del programa, diverses resolucions de 
l'ONU relacionades, les declaracions de Vancouver i Istanbul sobre assentaments humans o 
la Declaració del Mil·lenni (http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/) sobre les ciutats i 
altres assentaments Humans. 
 
També dins de l'ONU, i enfocat a regions concretes, hi ha el Programa de Gestió Urbana 
per a Amèrica Llatina i el Carib (PGU-ALC): http://www.pgualc.org, on “trobarà informació 
general del Programa, els processos d'intervenció desenvolupats en les ciutats de la regió, 
els nostres temes de treball i els serveis que oferim; així com les nostres publicacions en 
línia, les nostres bases de dades i molta més informació del seu interés”, tal i com s'indica 
en la pròpia pàgina. Aquest programa tracta temes tan variats com la gestió de ciutats 
pluriculturals o multiètniques o el pressupost participatiu. Una pàgina ben estructurada i amb 
molts continguts. 
 
Altres agències i programes de l'ONU que toquen temes de serveis urbans i equipaments 
col·lectius són el Fons de Població de les Nacions Unides UNFPA (http://www.unfpa.org), 
amb accions en població, pobresa, medi ambient, migracions i urbanització, o el grup de 
treball sobre habitants en barris marginats, dins dels objectius del mil·lenni 
(http://www.unmillenniumproject.org/facts/tf8_e.htm).  
 
Fora de l'àmbit de les Nacions Unides, pot citar-se l'Associació Espanyola de Tècnics 
Urbanístics: http://www.aetu.es. És necessari destacar, en particular, el Congrés 
Iberoamericà d'Urbanisme, en el que aquesta associació participa. La convocatòria més 
recent del congrés – l'onzena - versava sobre “Reciclar la Ciutat i el Territori” i les seves 
conclusions es poden trobar a 
http://www.aetu.es/conclusionesxicongresoiberoamericanopuertorico.htm. 
 
Existeix una interessant pàgina peruana a http://www.ciudad.org.pe/, patrocinada per l'ONU 
i on hi ha recursos com un butlletí electrònic, una secció de documents tècnics propis, una 
secció de campanyes (com “No a l'asbest”) i un programa d'educació “gestió urbana per al 
Perú”. Una pàgina ben estructurada però que, excepte els butlletins, és una mica escassa 
de continguts. 
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Una altra pàgina llatinoamericana és http://www.habitatsuroriente.org “Taller d'habitabilitat 
sud orient”, de la qual en podem destacar el seu enfocament sobre capacitació popular en 
habitabilitat, singular entre les pàgines visitades. 
 

Àmbit Universitari 
En l'àmbit de les universitats i la formació cal destacar la pàgina de l'ETS d'Arquitectura de 
la Universitat Politècnica de Madrid: 
http://www.etsam.upm.es/Instituciones/jherrera/habitabilidad/, on trobem, dins de l'Institut 
Juan de Herrera d'Habitabilitat Bàsica, informació sobre una assignatura optativa, un curs 
de doctorat i un altre d'especialització, a més d'informació sobre el tema i un informe del 
Ministeri de Foment. 
 
Un altre recurs interessant creat és el desenvolupat pel Politècnic de Torí, el Dipartimento 
Interateneo Territorio, la Biblioteca Territorio Ambiente d'Itàlia i l'Escola d'Especialització 
“Tecnologia, Arquitectura i Ciutats en els Països en Vies de Desenvolupament”: Es tracta 
del Forum Hàbitat en els Països en Vies de Desenvolupament 
(http://www.forumhabitat.polito.it/bienvenido.htm). Desde aquí es pretén proporcionar 
informació a investigadors i professionals que treballen per a millorar l'ambient construït en 
els Països en Vies de Desenvolupament i facilitar la seva comunicació. Es disposa d'un 
apartat d'ensenyança en línia, encara en desenvolupament, i un fòrum que últimament està 
una mica desert. 
 

Webs temàtiques 
La següent pàgina pot servir com un bon marc teòric si es considera l'habitabilitat un dret 
social: http://www.escr-net.org/EspGeneral/home.asp, la Xarxa Internacional per als Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, amb la possibilitat d'adherir-se a grups de treball sobre 
diversos temes relacionats amb aquests drets i on s'inclou l'habitabilitat com a part integrant 
del dret a un habitatge digne.  
 
Quant a les pàgines amb glossaris o enllaços a altres pàgines podem citar, per exemple 
http://www.choike.org, un portal sobre “la societat civil del sud”. Dins d'aquest trobem en la 
secció de “societat”, un recull d'informes i enllaços sobre el tema: 
 http://www.choike.org/nuevo/informes/1119.html, amb una completa secció d'enllaços que 
inclou temes com “gènere i habitatge” o “experiències exitoses”. Molt recomanable. Per altra 
banda, podem localitzar recursos bibliogràfics interessants a la web del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC); des d'un tesaurus d'urbanisme 
(http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/Tes_urba/Tes_Urba.htm) fins una base de dades i un 
directori de revistes (http://bddoc.csic.es:8080).  
 
Una biblioteca específica sobre el tema la trobem a: http://habitat.aq.upm.es/, una pàgina 
que potser necessiti una revisió de forma però que té recursos ben ordenats per temes. 
 
 

Instituts i organitzacions espanyoles 
A aquestes pàgines on es pot trobar experiències pràctiques realitzades al nostre país amb 
contraparts en nombrosos països en vies de desenvolupament (PVD). Especialment les dos 
primeres tenen continguts més específicament tècnic, però precisament per això es 
converteix en una bona font d'informació sobre aspectes que potser no apareixen a altres 
pàgines. 
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• Ingeniería Sin Fronteras (ISF): http://isf.org.es/ 
• Arquitectos Sin Fronteras (ASF): http://www.asfes.org/home.htm 
• ICHAB: Institut de cooperació en habitabilitat bàsica: 
 http://www.upm.es/rinternacional/cooperacion/index.Html 
• Alternatives solidàries de desenvolupament: http://www.asde.org/ 
• Intermón Oxfam: http://www.intermonoxfam.org 
 


